
w.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS te in it z zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés E . I tk o n e n f in n u g o r v o k a l izm u s e lm é le t e

é s a c s e r em is z n y e lv

Napjainkban két olyan elmélet ismeretes, amely részletes bizonyítóanyag alapján kísérli
meg a finnugor nyelvek magánhangzórendszeréveI kapcsolatos problémák tisztázását. Az
egyik elmélet W. STEINITZ,a másik pedig E. ITKONENnevéhez fűződik. Az alábbiakban
azt szeretnénk megvizsgálni, hogyan vannak összhangban ezek az elméletek a cseremisz
nyelv tényeivel.

Mindkét kutató egy előzetesen felállított elmélet tételeit alkalmazta a cseremisz nyelv
anyagára. Tehát kívülről közeledtek hozzá. Én ellenkezőleg, belülről, a cseremisz nyelv
tényeiből indulok ki. Az itt elmondottak nem kutatásaim végső fázisát jelentik. Azt szeret-
ném csak nagy vonásokban vázolni, hogy meglehetősen részletekbe menő előtanulmányok
után, milyen irányban kezdem el a cseremisz első szótagbeli magánhangzók történetének
kibogozását.

Először STEINITZelméletét vegyük szemügyre. Nemcsak a kronológiai sorrend miatt,
de azért is, mert STEINITZelméletében különösen fontos szerep jut a cseremisz, pontosab-
ban a hegyi cseremisz vokalizmusnak.

Mikor STEINITZ kezébe vette RAMSTEDT .Bergtscheremissische Sprachstudien" c.
művét, s elolvasta annak első mondatát, amely így hangzik: "Die Vokale des Bergtschere-

missischen zerfallen in zwei Gruppen, in die voll und energi sch artikulierten und in die
bezüglich ihrer Artikulation reduzierten ... " bizonyossá vált előtte, hogy megtalálta a finn-
ugor vokalizmus történetének kulcsát. Szerinte nem lehet véletlen műve az a hasonlóság,
ami a keleti osztják és egy finn-permi nyelv vokalizmusa között mutatkozik (1. STEINITZ,
FgrVok. 5).

STEINITZnek sikerült jó néhány olyan finnugor etimológiát találnia, amelyben mind a

keleti osztják, mind pedig. a hegyi cseremisz megfelelő első szótagbeli magánhangzója re-
dukált hang, például: osztj. V.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlola- 'schmeIzen' ~ cser. KR. sál_;l osztj. V.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnola 'vier' ~

cser. KR. nal; osztj. V. k8fJts 'Kralle' ~ cser. KR. kats (a keleti cseremisz nyelvjárásokban
azonban leülj van, s STEINITZszerint a KR. a ebben az esetben korábbi *a-ből fejlődött) (1.
STEINITZ,FgrVok. 6).

Tehát az osztják redukált O, 8, a hangoknak a hegyi cseremiszben a, *12, a felel meg.
STEINITZszerint a ke1etebbi cseremisz nyelviárásokban, ahol a hegyi cseremisz első szótagi
redukált vokálisok helyén teljes hangokat találunk, ezek redukáltakból fejlődtek. .

Azt a kérdést vizsgáljuk meg először, valóban elfogadható-e STEINITZállítása a hegyi
cseremisz vokalizmus archaikus voltát illetően. STEINITZérdekes módon nem veszi figye-
lembe - pedig WICHMANNés BEKE szövegei alapján lehetősége nyílt volna rá -, hogya
nyugati cseremiszjaranszki és a WICHMANNáltal jaranszk-urzsuminak nevezett nyelvjárás

magánhangzórendszere ugyancsak redukált és teljes hangokra oszlik, sőt, hogy ezek sokkal
jobban megfelelnek a kérdéses osztják hangoknak. A fentebb emlitett cseremisz példák

I Helyesebb lenne a sálá- alak.

In: NyK 70(1968): 23-34. p.
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a jaranszki nyelvjárásban így hangzanak: 5010-, nal, knts. Ha az o,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr. hangot STEINITZjelö-

lése szerintsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO, a-vel írjuk, s hogy a grafikai különbözőségeket áthidaljuk, lentebb a
STEINITZátírását használjuk, míg az ő elméletét tárgyaljuk. Ilyenformán a keleti osztják O,

8, a sornak a eseremisz nyelv jaranszki (és még néhány más nyugati) nyelvjárásában O, a, a

felel meg. (WICHMANNés BEKE néhány faluban az o-t zártabbnak hallotta, s U (::s)-valje-
lölte, de ez árnyalati különbség, s számunkra nines különösebb jelentősége.)

A keletebbi eseremisz nyelvjárásokban a fentebb idézett három eseremisz szó így
hangzik: U. su '15-,M. nil' és U. !did. Az a kérdés, hogyahangfejlődés a eseremiszben 5, a
(*12), a > O, il, a > u, Ü, í irányú volt-e, ahogy STEINITZfeltételezi (bár ő az O, il, a fokot,
mint már említettem, nem vette figyelembe), vagy éppen ellenkező.

BEKE ÖDÖN a STEINITZkönyvéről írott rövid ismertetésében (Nyr. LXXII, 40-2) ha-
tározottan a teljes> redukált irányú fejlődés mellett tör pálcát. Szó szerint ezt írja: " ...

WrCHMANNcikkeiből kitűnik, hogya kozmogyemjanszki a-nek a jaranszki nyelvjárásban o

és ::s,az a-nek pedig n felel meg. Nvilvánvaló, hogy esak a teljes u, a redukálódhatott a fel-
sorolt hangokká, fordított fejlődés elképzelhetetlen. Talán még az is latba esik, hogy az
egyik jaranszki nyelvjárásban az eredeti J is redukálódott, mert azt nem tehetjük fel, hogy
mikor minden más eseremisz nyel vjárásban teljes J van, akkor ezek fejlődtek redukált Q-

ből, s egyedül az említett jaranszki nyelvjárás őrizte meg az eredeti állapotot. "

Számos bizonyítékot sorolhatunk fel amellett, hogy a szóban forgó hegyi eseremisz
magánhangzók korábbi teljes hangból fejlődtek, s ebben a fejlődésben a nyugati nyelvjárá-
sok képviselik a középső átmeneti fokot. Hasznos tanulsággal szolgálnak számunkra a ese-

remisz nyelv orosz jövevényszavai. Ezek között is akadnak olyanok, amelyekben végbe-
ment az U > o > a és az í > a hangváltozás, pl.: eser. (BEKE) unéka, CK. onoka', KR.

ana·ka 'unoka' < or. nyj. ynytc; eser. (BEKE) U. sukna, C. sokna' 'posztó' < or. CyKHO;

eser. (BEKE) JO. o ·Iei. 'kaptár' < or. yneű; eser. (VASZ.) KR. núpkauiuk 'intéző' (6i = a)

< or. npuxasuux stb.
Kevés olyan példa akad, amely mind a három nyelvjáráscsoportban megvan, ezért

olyanokat is figyelembe veszünk, amelyekben csak a redukció második fokozatát láthatjuk.
Az oroszban nincs a hang, ezért az ü > il> a hangfejlődésre nem találunk példát. Arra

viszont igen, hogy orosz í-nek a cseremiszben a felel meg, pl.: (BEKE) JT. piln(DZak 'die
Jacke' < or. nyj. nUH<J:JICaK stb. Először bizonyára ű fejlődött az orosz szó r-jéből, s ez ké-

sőbb redukálódott. Hasonló fejlődés fínnugor szavakban is előfordul, pl.: (BEKE) L, V.
rajJili 'róka' - MK. rifJí 'i, UP. ri :f35i; (WrCHM.) Jl,l, pilia -S, J. pilidJ!5 'Nest' - (BEKE)
M., MM., MK. piza -S, UP., USj., US. piza -So Ezek az adatok is nyilvánvalóan az il másod-

lagos volta mellett bizonyítanak.
Mellesleg meg kell jegyezni, hogyacseremisz a, 6, a, a hangokat csak feltételesen ne-

vezzük redukáltaknak, mivcl L. P. GRUZOV eszközfonetikai vizsgálatai bebizonyították,
hogy ezek a magánhangzók szinte egyáltalán nem redukálódnak. Jellemző sajátságuk nem
a redukáltság, hanem a rövidség. Csaknem fele olyan rövidek, mint a teljes képzésű ma-
gánhangzók' A redukált hang terminust, GRuzovval egyetemben, csak a hagyomány

miatt tartjuk meg.
Számos cseremisz nyelvjárásban megtaláljuk a legtöbb esetben őseseremisz *i-re visz-

szamenő a hangot, pl. (BEKE) P., B., UJ. paia -S 'fészek'; c., C. k5t 'kéz' (WrcHM.) U. pal

2 JI. Il. rpY30A, Penyuaposamn.te rnacnsre B znranexrax MapHHcKoro 513hlKa: Bonpocsi
}I,J1aJIeKTOJIOrHH H HCTOpHH MapHl1cKoro 51JhIKa. (TpY.LI:hIMapHYIYI XVIII, I1oIlIKap-OJIa

1964.) 22.
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'Wolke' stb. Ezekben az a hang belső cseremisz keletkezésű, s tárgyalására ennek a cikk-
nek a keretében nem kerítünk sort.

STEINITZutal arra, hogy a kérdéses redukált hangok megvannak a csuvasban és a ta-
tárban is. A csuvasok több mint ezer, a tatárok pedig hétszáz éve élnek szoros kapcsolatban
a volgai finnugor népekkel, amit ezeknek a népeknek a szókincse is világosan tükröz. A

volgai török és a volgai finnugor vokalizmusban mutatkozó párhuzam bizonyára annak a

hatásnak tulajdonítható, amit az őslakos finnugorok az egymást követő kelet-európai nép-
vándorlások során idevándorolt török népekre gyakoroltak (STEINITZ,FgrVok. 138).

STEINITZnek ez a megállapítása nem áll összhangban a turkológiai kutatásokkal. A
Szovjetunióban HCCJIe,uoBaHIDIno cpaBHIiTeJIbHOH rpaMMann<e TIOpKCKIiXSl3bIKOB
(Mocxsa, 1955) címen megjelent kézikönyvben azsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO, a (eirillbetűs jelölésuk O,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<3) hangok-
ra vonatkozólag azt találjuk, hogy ezek megvannak minden kipcsak nyelvben, de fonéma-
ként esak a tatárban, a baskirban, a kazahban és a nogajban fordulnak elő. A többiben
csak az u, u fonéma variánsaként élnek (i. m. 106-9).3

Ekkora területen és ennyi nyelvben finnugor szubsztrátumot feltételezni azonban nyil-
vánvalóan képtelenség. Különösen a esuvas vokalizmus vizsgálata igen tanulságos szá-
munkra. A csuvas irodalmi nyelvben és a nyelvjárások jelentős részében (különösen az
anatriban) az őstörök *u, *ü, *i hangoknak rendszerint a, a a folytatása. Ugyanazt a megfe-

lelést látjuk tehát, mint a keleti eseremisz és a hegyi eseremisz nyelvjárások között. Az
északi esuvas virjal nyelvjárás egyes területein azonban az őstörök *u, »a, *i-nek O, a, a

(ASMARINjelölése szerint: O, 8, e) felel meg. A esuvas nyelv tatár, és részben az orosz jö-
vevényszavai is kétségtelenné teszik, hogy az eredeti (vagy egyes esetekben esak eredetibb)
u, ű, i hangokból először O, a, a fejlődött, majd az o és az a a esuvas nyelvterület túlnyomó
részén delabializálódott, s így lett belőlük a, a. A virjal vidék egyes részein viszont mindmá-
ig megőrződött a közbeeső o, a fokozat.

A csu vas és eseremisz párhuzamos hangfejlődést lássuk egy-egy török etimológián.
Lehetőleg olyan török szavakat igyekeztem kiválasztani, amelyek jövevényként a esere-
miszben is ismeretesek. PI.: oszm., csag., tel., kirg., tat. usta 'mester' - kaz., nog., tat.,

osta, bask. osta, esuv. asta (virjal osta); eser. KR. a ·sta, 1. o ·sta, U. us ta . 'ua'; oszm.,
kirg., jak. stb. bűtün 'egész' - kaz., nog., bask., tat. batan, csuv. petsem (virjal paDam);
eser. KR. pa -ton, J. pa·tan, u. pü ·tan; oszm., türkm. di! 'nyelv', ujg., kirg., alt. stb. til -

bask., tat. tal, esuv. falxe.

Tehát a hegyi eseremiszben az idézett tatár jövevényszavak tanúsága szerint ugyan-
olyan delabializációs folyamat játszódott le, mint a csu vas nyelvterület túlnyomó részén, a
jaranszki (továbbá a vetlugai, a esebokszari, valamint egyes joskar-olai) nyelvjárások pedig
megőrizték az átadó nyelv o, a hangját.

A csuvas hatás a hegyi cseremiszben a legmélyrehatóbb, s az érintkezés mind a mai
napig igen élénk közöttük. Az o, a delabializációja minden bizonnyal együtt ment végbe a

hegyi cseremiszben, s egyes velük szomszédos csuvas nyelviárásokban. Sajnos nem ismer-
jük részletesen a hegyi cseremiszekkel határos esuvas nyelvjárásokat, de MÉsZÁRos Csu-

3 Erre a tényre a cseremisszei kapcsolatban tudtommal D. G. KAZANCEV mutatott rá elsőként a
joskar-olai nyelvjárás redukált hangjairól írott cikkében (l. GRUZOV: i. m. 44). A cseremisz és
a csuvas-tatár párhuzamok kérdését érinti E. ITKONEN (FUF. XXIX, 247-8), valamint L. P.
GRUZOV (SzFU. II, 109-11) is, de mindketten az 0, 11 őscseremisz volta mellett foglalnak ál-
lást.
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vas Népköltési Gyűjteményében a kozmogyemjanszki kerület Piiskert falujából származó

szövegek azt mutatják, hogy ott végbement az o > a,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil > a hangfejlődés. A csuvas nyelvia-
rások közül a kozmogyemjanszki állt legszorosabb kapcsolatban a hegyi cseremisszel. 4

A csuv. u > o,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil > il, i > a hangfejlődés későbbi jelenség (vö. PAASONEN:NyK. XLII,
55), s egy sor más, a csuvas magánhangzórendszerben végbement változáshoz hasonlóan
nyilván tatár hatásra indult meg. A cseremisz nyelv csu vas és tatár hatásnak leginkább ki-
tett nyelvjárásaiban aztán a jövevényszavak tömegével (amelyek egy-két kivételtől eltekint-
ve pontosan tükrözik a csuvas-tatár redukált magánhangzókat) ezek a hangok meghono-
sodtak, s a finnugor - sőt az orosz - eredetű szavakban is terjedni kezdtek, de nem jutottak

olyan általános érvényre, mint a szóban forgó török nyelvekben. A Mari Autonóm Köztár-
saság keleti felében, ahol a cseremiszek leghomogénebb, számszerűleg is legtekintélyesebb

tömbje él és az ún. keleti cseremiszeknél azonban hiányoznak. (Kivéve egy-két tatár hatás-
nak erősen kitett falut a köztársaság keleti határa közelében vagy bent a Tatár Autonóm
Köztársaságban, de erről lentebb részletesebben szólunk.)

E. ITKONEN(vö. FUF XXXI. 201, 242) és L. P. GRUZOy5 szerint az o, il valaha ezen

a területen is megvolt, de belőle idővel teljes hang fejlődött. Ennek azonban semmi nyomát
sem találjuk. Egyetlen apró nyelvsziget sincs ezen a tömbön belül, ahol a kérdéses hangok

megörződtek volna.
A VIKÁR LÁSZLÓval közösen végzett népdalgyűjtéseink során (1958, 1966) feIfigyel-

tem arra az érdekes jelenségre, hogv az O, il hangok elterjedése, egy kisebb déli terület kivé-
telével, pontosan egybeesik az ún. kvintváltó dallamokéval, ami szintén törökös zenei sajá-

tosság.
Végül még egy igen nyomós bizonyítékot hozhatunk fel az O, il hangok török eredete

mellett. Azokban a török nyelvekben, ahol megvan az O, il hang, a következő szótagok re-
dukált magánhangzói mindig labializálódnak, pl.: tat. qolon 'csikó' (a helyesírás nem jelöli
ezt a jelenséget, KOJlblll-nak [qolan] írják), qolonoboz 'csikónk' (qolanabaz helyett)."

A cseremiszben ugyanezt látjuk: cser. U. tu fJar 'ing' ~ ace. tu fJaram, 1. to 'yor ~ ace.
to 'yorom; cser. U. ka pct'iak 'párna' ~ ace, küpct'iakam 1. k{;Pctsilk ~ ace. kilpctsilk{;m.

Az elmondottak alapján bizonyosra vehetjük, hogyacseremisz első szótagbeli o, il, a, s
a delabializác.ó folytán belőlük fejlődött hegyi cser. a, a hangok nem eredeti ek, hanem a
szomszédos török nyelvek hatására korábbi u, il, i-ből fejlődtek. Ilyen egyezés egymással
sok évszázados szoros kapcsolatban álló nyelvek esetében nem lehet véletlen. Az a tény,
hogya szóban forgó hangok egészen távoli török nyelvekben is megvannak, valamint az,
hogyacsuvas, és a tatár hatás a cseremiszben rendkívül erős, fordítva viszont összehason-
líthatatlanul kisebb, mind a török> cseremisz irányú hatás mellett szól.

4 T. M. MATBEEB, KpaTI<HH 0630p syaamcxax )J}laneKTOB. MaTepHaJIbI no syaatncxoil
)J}IaneKTonomH. Qe60KcapbI, 1960.51.

5 JI. n. [PY30B, él>oHeTln<a )J}IaneKTOB MapHHcKoro Sl3bIKa B HCTOpHqeCKOH OCBemeHHH.

tÍoUJKap-Ona 1965. 46. 1.
6 Hccneaoaaaas no cpaBHHTeJIbHOH rpaavarnxe TIOpKCKHX Sl3bIKOB. Mocxsa, 1955. 110.
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Mari Autonóm KöztársaságponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Az 0, ÍizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhangok elterjedése

IIIAz o, Íi-böl delabializálódott a, a hangok elterjedése

LJ Az o, Íi helyén u, ü van

Az O, il (> a, a) a cseremisz föld nyugati részén egy összefüggő nagy területen regisztrálha-
tó. Egyes vidékek lakossága itt az erdős, mocsaras felszín miatt rendkívül gyér, s így a
nagy terület nincs arányban a lakosság számával. BEKE ÖDÖN gyűjtéséből ide tartoznak a

jaranszki (1., JO., JP, JT.), a vetlugai (V), a csebokszari (C., CN.) és részben ajoskar-olai
(CK, CC) valamint a delabializálódott a, a alakokat mutató hegyi (K., KA., KJ., KK.,
KM., KN., KS.) nyelvjárások. Ezekben a nyelvjárásokban az esetek többségében ugyan-
azokban a szavakban vannak redukált magánhangzók. Szép számmal találunk azonban pél-

dát eltérésekre is, mikor egyes nyugati nyelvjárásokban redukált hangot várnánk, s ehelyett

teljes hang van. Elég, ha BEKE ÖDÖNnek a cseremisz nyelv csuvas jövevényszavai hangtör-
téneti tanulságairól írott cikkére (FUF. XXIII, 66-84) utalunk. Itt csak két tanulságos eset
bemutatására szorítkozom: cser. (BEKE) v., 1. una, CK., C. ona-, K. Xa na 'Gast' < csuv.

(PAAS.) xana, Szp. xona; (BEKE) JO., C. utarem, K. ala 'rem 'retten, befreien' < csuv.
(PAAS.) XaDar. Az első szóban a V. és a 1., a másodikban pedig a JO. és a C. nyelvjárá-

sokba akkor kerültek a szóban forgó csuvas szavak, mikor még a csuvasban u volt, s a ké-
sőbbi u > o változás nem terjedt ki rájuk. Hasonló esetre a finnugor szavak között is talá-
lunk példákat, pl.: cser. (BEKE) V. kűts, C. küti, JT., JO. killS, K. hIs 'Nagel' stb.

Ezek a példák is a kérdéses hangtani folyamat viszonylag kései, másodIagos volta
mellett szólnak.

A nyugati cseremisz nyelvjárásokon kívül az o, il hang megvan egyes falvakban a Mari
Autonóm Köztársaság legkeletibb részén, sőt a határon túl is. Így például a köztársaság
keleti csücskében Szardajal és Arbor faluban, valamint ezek környékén. Ezt a nyelvjárást a
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cseremisz dialektológiában szardajal-arbori nyelvjárás néven emlegetik az utóbbi időben. 7

Tágabb értelernben a malmizsi nyelvjárásokhoz tartozik.
1966 októberében két hetet töltöttem Arborban, s feltünt, hogy az o,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil elterjedése az

itteni nyelvjárásban számosesetben nem esik egybe a nyugati nyelvjárásokkal. A tatár jö-
vevényszavakban következetesen megőrződik az 0, il, ami érthető, mert a cseremisz lakos-
ság szoros kapcsolatban van a környező tatársággal, s szinte teljes a kétnyelvűség. A finn-

ugor eredetü szavakban viszont korlátozottabb az 0, il előfordulása, mint a nyugati vidéke-
ken. Hadd idézzünk néhány olyan szót, amelyben itt a nyugati nyelvjárásoktói eltérően tel-
jes hangot találunk: buryem 'ruha', buda' 'vár (V.)', ku&:tle -S 'vágtat', kurie -S 'fut', Ium
'hó', tupsale-i 'csapkod, korbácsol', pui 'hajó', supse's 'szív (V.)', u ·10 'van'; bür 'vér',
bűt 'víz', kűr 'kéreg', lüm 'név', tun 'tő' stb. .

Ezek a kivételek amellett szólnak, hogy ebben a nyelvjárásban erős tatár hatásra a
nyugati nyelvjárásoktói függetlenül kezdett terjedni az 0, il, s innen a számos eltérés.

Ugyanez áll a Tatár Autonóm Köztársaságban élő ún. menzelinszki cseremiszekre is,
akiknek a nyelvjárásáról N.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. ISZANBAJEVtájékoztat bennünket. 8 A mintegy kétezernyi
menzelinszki cseremiszség szintén kétnyelvű. A 4-5 éves gyerekek is tudnak tatárul. Az

alig néhány tucatnyi szóból, amelyet ISZANBAJEVfelsorol, szép számmal találunk olyano-
kat, amelyek eltérnek nyugati megfelelőiktől. Így többek között a nyugati nyelvjárásokban
redukált hang van, a menzelinszkiben teljes, pl.: hur 'kéreg', hud 'köröm', sUllii 'zab'. A
nyugati nyelvjárásokban teljes hang van, a menzelinszkiben redukált: kűvo 'nagy', kűt

'hat', bil/Xis 'vetni', milkas 'méh', pilskerme 'mogyoróbokor, mogyoróIiget', siin 'in', sillö
'lélegezz' stb.

Hasonló jelenségeket látunk Z. V. ücsxrsvnek a malmizsi nyelvjárások magánhang-
zó-fonémáiról írott cikkében. 9 UCSAJEVelsősorban Bolsoj Kityak falu magánhangzóit írja

le. Megjegyzi, hogy a cseremisz lakosság folyékonyan beszél tatárul is, sőt néha a család-
ban is tatárra fordítják a szct. Itt is találunk mindjárt olyan szavakat, amelyek alakja ellen-
tétes a nyugati nyelvjárásokéval. A várt redukált helyett teljes hangot találunk az első szó-
tagban, pl.: muiér 'pár', J3üailiyas 'megnedvesedni', süJ3ilr 'duda', vagy fordítva redukált

áll a várt teljes hang helyett: J3ilrili 'Ahle'.
Idézett cikkében UCSAJEV arról tudósít még bennünket, hogy kb. 25 km-re Bolsoj

Kityaktól van két falu, Kanimas és Malaja Sovanka, ahol az ° annyira elterjedt, hogy
szinte kiszorította a teljes u hangot.

Láttuk, hogy ahol a cseremisz nyelvterület keleti részén megvan az 6, Ü, ott mindenütt
erős a tatár hatás, s nem lehet kétséges, hogy ezzel kapcsolatos ezeknek a hangoknak a
megjelenése és terjedése. Nyilván ezzel magyarázható az i redukciója is, amely nagy mér-
tékben folyik a szardajal-arbori nyelvjárásban, pl. p.l1.ls 'fUI' ~ (WICHM.) M. pili J; nil

'négy' ~ (WICHM.) M. nil' stb.
ISZANBAJEVugyanerről értesít bennünket a menzelinszki nyelvjárást illetően (i. m.),

(de ő a-vel jelöli az i-bő\ fejlődött redukált hangot), pl. sndise '9' ~ (WICHM.) U. inde Ja,
M. inoé 'sa; alaiiis 'feléledni' ~ (WICHM.) U. iláia -m stb.

7 JI. Il. [PY30B, O COCTaBe cpoHeM capnaam.cxo-apöopcxoro rosopa MapHHcKoro 1I3bIKa
(TpYLJ:b1 MapH1111 XVI. I1oIIIKap-OJIa 1959.) 145-53.

8 H. H. I1CAHEAEB, 113 Ha6JIlOLJ:eHHH HaLJ:cpOHeTHKOH rosopa MeH3emrnCKHX MapH (Bonpo-
Cbl MapHHCKoro lI3bIK03HaHHSI, C60PHHK CTaTeH, asmycx r, I1oIIIKap-OJIa 1964.) 89-103.

9 3. B. Y4AEt>, Fnacaue cpoHeMbl MaJIMbDKCKOro LJ:HaJIeKTa MapHHcKoro 1I3bIKa. (TpYLJ:b1
MapH1111 XvIII. I1oIIIKap-OJIa 1964.) 127-40.
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A hegyi cseremisz redukált magánhangzók tehát, amelyekre STElNITZ a keleti osztják
redukált magánhangzók mellett elméletét alapozza, semmiképpen sem tekinthetők eredeti-
eknek.

Egész sor kérdés marad azonban még az eddig megtárgyaltak után is problematikus.
Először is, ha a központi'" nyelvjárások teljes u,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü hangjai eredetiek, mi lett a csuvas és
tatár kölcsönszók O, a-jével. Két lehetőséggel kell számolnunk. Az O, a hangok a csuvasban
újabb keletű ek. A magyar-bolgár-török érintkezés idején kétségtelen még nem voltak meg
(1. PAASONEN:NyK. XLII, 55). A cseremisz-csuvas érintkezések első időszakában is ez
kellett hogy legyen a helyzet. A cseremisz nyelv régi csuvas jövevényszavainak teljes
hangjai a központi nyelvjárásokban még az eredeti ócsuvas hangállapotot tükrözik. Később
viszont a megfelelő tatár hangokkal egyetemben hanghelyettesítéssei vették át őket ezekben
a nyelvjárásokban. Erre a cseremiszek finnugor szomszédainak, a votjákoknak anyelvéből
is meggyőző példákat idézhetünk. A tatár o hangot a votják is ugyanúgy u-val veszi át,
mint a cseremisz központi nyelvjárások, pl.: votj. (MUNK.) kuréak 'játékbáb'ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> tat.
(RADL.) korcak 'Puppe, Statue'; votj. (MUNK.) tusmon, dusmon 'ellenség, gonosz ember'
< tat. (RADL. ) dosman 'Feind, Wiedersacher'; votj. (MUNK. ) usto 'művész, mester, mű-

ves' < tat. (RADL.) osta 'Kunstier, Meister' stb.

Az orosz nyelv alábbi török kölcsönszavai tatár megfelelőiben is o hangot találunk: or.
mynyn '(irha)bunda' ~ tat. (RADL.) toMp ua., or. myuau 'köd' ~ tat. (RADL.) toman ua.,
or. uynau 'kamra, éléskamra' ~ tat. (RADL.) cO/i'm 'ua.', or. uynox 'harisnya' ~ tat.
(RADL.) colgáű 'Fuülappen' stb. Sajnos az orosz etimológiai szótárak legtöbb esetben a
törökségi szavak hangalaki közelsége miatt nem jelölik meg az átadó nyelvet. Mivel azon-

ban az orosz nyelv a csuvassal, a tatárral és a baskirral volt a legszorosabb érintkezésben,
feltehetőleg a fenti szavak is többségükben ezekből származnak, s akkor itt is ugyanazt a

hanghelyettesítést látjuk, mint a votjákban.
A felsorolt votják és orosz szavak mind megvannak a cseremiszben is (1. RAsANEN:

SUST. L.). A cseremisz központi nyelvjárásokban e szavak első szótagjában teljes u hangot

találunk, máshol redukáltat. A votják és orosz példák is megerősítik, hogy nem szükséges a
cseremisz központi nyelvjárásokban feltenni az o, a egykori meglétét.

A csuv., tat. a hang nem jelent különösebb problémát, mert ha a központi nyelvjárások
nem az eredetibb csu vas vagy tatár teljes i hangot őrzik meg, akkor rendszerint az e nyelv-
járásokban széltében meglevő belső keletkezésű a hanggal helyettesítették.

Vannak cseremisz nyelvjárások, pl. a BEKE ÖDÖN, Mari Szövegek 1. kötetében közre-
adottak közül a küksnuri, vagy az általam is vizsgált Pöt-jal (or. Ilemenns falu és környé-
kének nyelvjárása (1. NyK. LXV, 49-69), valamint a Volzsszki kerület északi részén

Pomari község környékének a nyelve, ahol csak az o hang van meg, az a hiányzik. Megvan

viszont az a Pomaritói és Pöt-jaltól délre a tatárok közvetlen szomszédságában. Ennek a

kérdésnek a részletesebb vizsgálata fényt deríthet az o, II hangok terjedésére a cseremisz-

ben.

*

10 A Mari Autonóm Köztársaság Novotorjali, Szemuri, Kuzseneri, Paranygai, Maritureki, Morki,
s részben a Szovjet és a Volzsszki kerületeiben élő cseremiszek összefüggő tömbjét nevezem
így. Ezek a nyelvjárások igen közel állnak egymáshoz, s az irodalmi nyelv is elsősorban rajtuk
alapul.
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Ezek után térjünk át E. ITKONENelméletére, s vizsgáljuk meg, mennyiben támogatják ezt a
eseremisz nyelv tényei.

ITKONEN,mint tudjuk, a balti finn nyelvek magánhangzóviszonyaiból kikövetkeztetett

protofinn vokalizmusból indul ki, s az alapnyelvre nem redukált és teljes hangokat tételez
fel, hanem rövideket és hosszúkat. Nézete szerint azok a finnugor nyelvek, amelyekben

napjainkban ismeretlen a rövid és hosszú magánhangzók korreláeiós ellentéte, későbbi fej-
lődésük során vesztették el ezt a sajátságot, de a rövid és hosszú magánhangzók egykori
megléte ezekben ma is kimutatható, mert más folytatásukat találjuk.

Vizsgáljuk meg ilyen szempontból a eseremisz nyelvet, s lássuk, igazolást nyer-e
ITKONENtétele az adatok széles körü egybevetése után.

A eseremisz és a balti finn nyelvek között található rninden egyes etimológiai megfele-
lést megvizsgáltam, s arra az eredményre jutottam, hogy az egyes balti finn magánhang-
zóknak rendszerint kettős megfelelésük van a eseremiszben (figyelmen kívül hagyva a bi-

zonyos hangtani környezetben bekövetkezett későbbi fejlődést, mint pl. asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj vagy az s pala-
talizáló, illetőleg az m és afi labializáló hatását stb., ami az esetek jelentős részében a kü-
lönböző nyelvjárások adatainak összevetéséből is kiviláglik). Ez a kettős megfelelés azon-
ban, amint erről meggyőződhetünk, nines semmi összefüggésben a balti finn magánhang-
zók rövid vagy hosszú voltával.

A balti finn rövid magánhangzók esetében eltekintek a teljes bizonyító anyag felsorolá-
sától, zárójelben közlöm azonban az illető jelenségre található etimológiák számát. A balti
finn hosszú magánhangzót tartalmazó etimológiákat azonban mind közlörn.

PF.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII *a - eser. o: fi. jalka 'láb' - eser. o. jol, KH. jal/2 fi. kala 'hal' - eser. u., KH.
kol; fi. maksa 'máj' - eser. u., KH. moks (32).

PF. *a - eser. u: fi. kaarne 'holló' - eser. 0., KH. ku 'rnai; fi. sarve- - eser. u., KH.

sur; fi. tamme- 'tölgy' - eser. U. tu ma, KH. tum (22).

A hegyi eseremiszjal 'láb' stb. alakokat másodiagos fejlődésnek tartom egy korábbi
*jol alakból. A hegyi eseremisz o> a hangváltozási tendencia számos esuvas eredetű szó-
ban is érvényesü It (1. BEKE: FUF. XXIII, 66 kk.), sőt jó néhány oroszban is, pl.: eser.
(BEKE) KH. fia kas 'viasz' < or. eoc«; eser. (RAMST.)lamat: sakar 1. 'Brotseheibe' < or.
JlOMOmb;eser. (VASZ.) KH. xauum, auum 'hámiga' < or. xouym stb.

Az idetartozó etimológiáknak mintegy a felében a PF. *a-nak o felel meg a hegyi ese-

remiszben.
Emellett a PF. *o-nak is több esetben a megfelelését találjuk a hegyi eseremiszben (a

mezei ben viszont o van), pl. fi. ponte- 'nyél' - eser. KH. pa nds; fi. jousi 'íj, kézíj' - cser.
KH. ja 1]ei; é. totkes 'Sehieie, eyprinus tinea' - eser. KH. ta ·ta stb. Ezek a példák is a he-
gyi eseremisz másodiagos o > a hangváltozási tendeneia mellett bizonyítanak.

Nyolc esetben a PF *a-nak mindkét eseremisz nyelvjárásban a felel meg, pl.: fl. vasta-

'szemben' - eser. u., KH. fiastares stb. Tudjuk azonban, hogya eseremiszben a szóbelseji
hangsúlyos a-nak rendkívül erős asszimiláló hatása van az első szótag hangsúlytalan ma-
gánhangzójára, pl. or. tpouap» 'lámpa' > eser. (rs.) panar; or. conoam > cser. (rs.)
saldat. A eser. KH. la ·ksa 'Grube Vertiefung' (- fl. lakso, laakso) esak a hegyi nyelvjá-

rásból ismeretes, ahol az a lehet másodlagos. Egyetlen szó képez kivételt, a eser. u., KR.
manam 'sagen'.

II A PF. a közfinn (protofinn) rövidítése.

12 A forrásjelzés nélküli cseremisz adatok WICHMANNtólvalók.
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A cser. U. sa·&;, KH. sa·& 'hundert' (~ fl. sata) és a cser. U. ala- al, KH. al 'das
Untere, unter' (~fl. ala-) alakok a-je csak *u-ból fejlődhetett. Mind az S, mind az I induká-
ló hatását gyakran tapasztalhatjuk a cseremisz nyelvjárásközi u. ~ a megfeleléseknél is.

Végeredményben megállapíthatjuk tehát, hogya PF. *a-nak a cseremiszben az álta-
lunk vizsgált etimológiákban két szabályos folytatása van: o és u.

A PF. *Ciáltalánosan elfogadott vélemény szerint másodiagos nyúlás eredménye, külön
nem térünk ki rá.

PF. *ti ~ cser. e: fl. jarve- 'tó' ~ cser. U. jer, KH. jár; fl. karke- 'fekete harkály' ~
cser. U. ke 'rfJ; fl. lahte- '(el)indul' ~ cser. U. lekta -m, KH. Iti ktam (13).

PF. =a ~ cser. i: fl. káte- - cser.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu., KH. kit; fl. sakia 'harcsa' - cser. M. si]: si j-ro1,

KH. si: si '-rol; fl. tayte- 'tele' ~ cser. U. titj (20).

A PF. *ti-nek a cseremiszben ugyancsak két fó folytatását találjuk. Az i folytatáshoz
soro lom a fl. pahkina 'mogyoró' ~ cser. puks; fl. jaahty 'hűl, lehűl' - cser. U. fü 'sta , KH.
ű 'sta-féle megfeleléseket, amelyek csak *i-ből fejlődhettek a környező mássalhangzók hatá-

sára.
Az olyan megfeleléseknél, ahol a nyugati nyelvjárásokban i, a többiekben pedig e van,

mint a fl. vtivy 'vő' ~ cser. u.jJe 1]a, KR. f3i 1]ga esetében, ott a nyugati alakokat tartom
eredetibbnek. Emellett tanúskodnak a cseremisz nyelv csu vas jövevényszavai is, pl. csuv.
sir 'schreiben' > cser. Jl.l., 1., KH. sir-; B., T. ser-, M. serem; csuv. lIS 'Familie' > cser.
KH. jis, U. jes (vö, RASÁNEN: SUST. XLVIII, 92-3). A csuv. i-t a cseremisz hanghelyet-
tesítéssei r-vel vette át, amely sok mezei nyelvjárásban e-vé változott. Ugyanilyen az or.
3bz6Ka 'bölcső' > cser. (BEKE) K, Y, JO. si -pka, cn, CK sepka szó is.

Az orosz z-nek is tucatnyi szóban találjuk e folytatását, mégpedig elsősorban a keleti
nyelvjárásokban, pl.: cser. (BEKE) CK pe 'n(d'iák 'kabát' < or. nyj. nunoocax; cser. U.
me r-jú.mii 'Weltgott' < or. MUp 'világ' (cser: jú -má 'isten' ) stb.

A hegyi nyelvjárásban sok esetben ti megfelelése van a PF. *ti-nek, mint pl. a fentebb

idézett cser. KR. jar 'tó' esetében. Ez azonban korábbi *e-ből fejlődött, amit számos csu-

vas jövevényszó is mutat (1. BEKE: FUF. XXIII, 72-3), s a PF. *e-nek is több esetben felel
meg a hegyi cseremiszben ti, míg a mezei nyelviárásokban e van, pl.: fl. me 'mi' - cser.
KH. ma, U. me; fl. kevát ~ cser. U. kene 'z, KH. ka 1]gaz.

PF. *e - cser. e: fl. kehá 'kör, kerület' ~ cser. U. ke ljá , KR. ke lsa 'Sonne'; fl. se

'ez, az' ~ cser. KH. se '8a; fl. te 'ti' - cser. U. te, KH. ta (9).

PF, *e ~ cser. i: fl. mene- 'megy' - cser. U. mie -m, KH. mi 'em; fl. peni - cser. U. pi,

KH. pi; fl. vehna 'búza' - cser. U. j3i 'sta , J., Jl.l, j3i -Sta 'Speit, Dinkel' (26).
Az i képviselethez sorolom a cser. U. fsür, KH.f3ar 'vér', cser. u., KH. műks 'méh'

stb. alakokat, mert az ű csak korábbi *i-ből fejlődhetett. Hasonló fejlődésre tömegével talá-
lunk példát a cseremisz nyelvjárásokban.

PF. = s - cser. e: fl. lieme- 'leves' - cser. u., KH. lem; fl. niele- 'nyel' - cser. U.
nela -m, KH. ne -lam; ? fl. piele- 'szél, oldal' - cser. u., KH. pel.fiel (3).

PF. *e - cser. i: fl. lienee '(meg)lehet' - cser. U. lia -m, KH. li -am; fl. lietsku 'bölcső'
- cser. U. luske; fl. siene- 'gomba' - cser. (BEKE) JT., JO., v., K sin, P., B. M., U. C.,

C. sen (3).

Tehát a PF. *e-nek a cseremiszben e és i megfelelése van, ugyanúgy, mint az *e-nek.

A PF. *i-nek csak a cser. u., KR. i 'Jahr' (- fl. ikti) esetében felel meg minden nyelv-
járásban i, Egy-két esetben a nyugati nyelvjárásokban r-t a keletiekben e-t találunk pl. cser.
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KR. pi ·(tsa,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ., Jl,l. pi ·(tsa, v., T. pe lia, M. pe ·(da, B. pe(tfe' 'Zaun, Einzaunung' (- fl.

piha). (Ez is a keletiponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi > e szórványos hangfejlődésről mondottakat erősíti meg.)
Néhány más esetben (5) a szókezdő vagy szóbelseji mássalhangzók hatására az r-ből ű

fejlődött, pl.: cser. v., KR. leü 'Stein' (- fl. kive-). Az esetek túlnyomó többségében (12)
azonban a nyelvjárások egy része megőrzi az i-t, egyes nyugati nyelvjárásokban pedig a

(ritkán J), több keletiben viszont a lesz belőle, pl.: cser. (BEKE) P., B. UJ., CÜ., JT. pal,

UP., USj., US. pil, M., CK. pí/',C. pil, JO., v.. K. pal 'felhő' (- fl. pilve-).

A hegyi cseremiszben az i > a hangfejlődés nyilván a csuvassal egyidőben és annak
hatása alatt ment végbe, de egyes esetekben belső keletkezésű a-vel is számolni kell. Az a
kérdése a mezei nyelvjárásban még külön vizsgálatot igényel.

Ugyanezt a fejlődést látjuk a PF. *f esetében is: fl. Iiippo 'lepke' - cser. (BEKE) UJ.

laJ3e', JT. la f3e, KR. la pa; fl. niine- 'faháncs' - cser. V. ni, KR. ni; fl. viite- 'öt' - cser.
(BEKE) V. J3i ·d, JT. J3ats, KR. J3ats; fl. siile- 'sün' - cser. KR. sa 'la; fl. tiine 'hasas' -
? U KB· ..v JU ~. v. cser.., . füz, . tu -Z(J.

PF. *0 - cser. o: fl. pove- 'kebel' - cser. V. po -mas, KR. po 1Jgas; fl. sonta 'trágya' -
cser. V. so nds, KR. sa 'ndfi, fl. tohti- 'mer' - cser. v., J. tosta -m (22).

PF. *0 - cser. u: ft. kota 'kunyhó' - cser. v., KR. kű .8[j; ft. oksa 'ág' - cser. V. KR.

uks; fl. kolme '3' - cser. V. kum, KR. kém (27).

PF. *ö - cser. o: fl. kuole- '(meg)hal' - cser. V. kole -m, KR. ko -lem, fl. luo- 'elhány'
- cser. V. longa -m, KR. 101Jgam; fl. nuole- 'nyíl' - cser. T. nJ 'Ia: nJ le-piks; fl. suole-

'bél' - cser. V. so ·Ia, KR. sol; fl. suoja 'enyhe' - cser. (BEKE) P., B. soi-, KR. sai-; fl.
tuome- 'zelnice' - cser. v., KR. 10 -mbé (6).

PF. *ö - cser. u: fl. nuole- 'nyal' - cser. V. nule -m, KR. na -lem; é. nörjas 'Forelle' -
? cser. M. nuran; ft. nuoho- 'seper, kotor' - cser. V. nuie rn; ft. ruoto 'szár, nyél' - cser.
(BEKE) UJ. rüŐ6, KR. a 'r8a; fl. sua mu 'pikkely' - cser. (BEKE) UJ. süm, CK., C. som,
KS. süm; fl. tuo 'az' - cser. U. tu·8[j (6).

A cser. V. u - KR. a megfeleléssei részletesen foglalkoztunk a redukált hangokkal

kapcsolatosan. A fl. nuole- 'nyíl' - cser. nJ 'Ia megfelelésében az ö csak *o-ra mehet visz-
sza, amely a korábbi *fl hatására keletkezett (1. E. ITKONEN: FUF. XXXI, 215). A fl.
ruoto 'szár, nyél' - cser. rüŐ6 megfelelésében az u csak *u-ból keletkezhetett. Hasonló

változás ra könnyen találunk példát: cser. (VASZ.) pysansiu 'BC11HIXI1BaeTC~'- pysanmsu
,c1pSlXI1BalO'.

Ugyancsak közönséges az u > ű s után, mint a cser. süm esetében (1. fentebb a cser.

süŐ6 'száz' példát). A CK., C. som alakot szabályosnak tekinthetjük, mert ezekben a
nyelvjárásokban van sporadikus u > ö változás (1. BEKE: FUF. XXIII, 81). A fl. suone-

'ín' megfelelése a cseremiszben (BEKE) B. sün, M. son, UP., USj., US. sün, UJ., C, C
son, P., BJ., BJp., MK., J., V., K. SÜn. Itt az J olyan nyelvjárásban is előfordul, ahol nem

várnánk. E. ITKONENcser. CM., U. sin adata (FUF. XXXI, 166) is amellett szól, hogya
szó magánhangzója esetleg őscser. *í-re megy vissza.

A PF. *ö-nak tehát hat esetben felel meg a cseremiszben o, s ugyanannyiban u. A meg-
felelés ugyanúgy oszlik meg, mint a PF. *0 képviseleteiné1.

PF. *u - cser. u: ft. lume- 'hó' - cser. V. Ium, KR. Iam; fl. jumala 'Isten' - cser. V.

jú -mii, KH. ja 'ma; fl. muna 'tojás' - cser. V. mú 'na, KH. ma 'ná (31).
PF. *u - cseL o: ft. tule- 'jön' - cser. U. tala -m, KH. to 'Iam; fl. une 'álom' - cser. U.

ó -mé, KH. am; fl. udar 'tőgy' - cser. U. J308a -r, KH. fia ·8ar (8).
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PF. *ü - eser. u: fl. kuute- '6' - eser. U.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKH. kut; fl. juo- (*jüy-) - eser. U. füa -m,

KH.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjü 'am; fl. kuukso 'Garrulus infaustus' - eser. U. kupsa ·Ia, M. kuksú '/'0, KH.

kapsa 'Ia; fl. kuusama 'lonc' - eser. U. kaza: os-kaza fJonda, M. kuze: os-kuze ; KH.

kú 'za: kú za-J3anda; fl. puu 'fa' - eser. u., KH. pu; fl. souta (*süy-ta) 'evezni' - eser. U.
sue -m, KH. su 'em; fl. suu 'száj' - eser. U. su: ima-su, KH. im-su 'Nadelöhr'; fl. suurus
'liszt, korpa' - eser. U. süra 's, KH. sa 'ras; fl. tuule- 'szél' - ? eser. tul 'Stunn' (a csere-
misz szó lehet a esuv. [PAAS.] taval 'szélvész, vihar' szó átvétele is); fl. uuhi 'anyajuh' -
eser. U. uiga, KH. !izga ' 'Schafpelz'; fl. uute- 'új' - eser. U., KH. u (11).

PF. *ü - eser. o: fl. kuule- 'hallani' - eser. U. ko/a -m, KH. ko -lam; fl. kuurna 'be-
vágás, barázda' - eser. U., KH. ko 'ma; fl. kuuse- 'Iue-, jegenyefenyő' - eser. U., KH. koi

(3).
Veszélyes ilyen csekély számú etimológia alapján statisztikai összehasonlításokat vé-

gezni, de talán mégsem véletlen a megfelelések aránya: PF. *u - eser. u 31; PF. *ü - eser.

u ll, PF. *u - eser. o 8, PF. "ű - eser. o 3.
A eser. füa -m, jü 'am alakban aszókezdő j, a süra -S alakban pedig az S.r mássalhang-

zó-környezet okozta IIhangrendi átesapást.
A hosszú magánhangzók kérdésének megfejtéséhez nem járul hozzá a balti finn a meg-

felelésének vizsgálata a cseremiszben. A teljesség kedvéért vessünk azonban egy pillantást

erre a hangra is.
PF. *ü - eser. i (a, a): fl. syyla 'szemölcs' - eser. U. sa 'yal'a , M. si 'nl'e; fl. pysy-

'megmarad, kitart' - eser. u., M. piia -m, KR. pi 'zam; fl. kylma 'hideg' - eser. U. ka 'lma,
M. ki 'bne, KM. ka 'lma (16). , ,

PF. »o - eser. a: fl. tyma 'enyv' - eser. U. lű ma; fl. syle- 'öl' - eser. U. sü 'I'a , KH.

sal; fl. tyve- 'tő' - eser. U. tűn, KH. tarJ, (lrJ (ll).

A PF. *ü-nek a cseremiszben tehát ugyanazok a megfelelései, mint a PF. *i-nek. Igaz
ugyan, hogy II esetben ü felel meg a cseremiszben is a PF. *ü-nek, de hasonló hangtani
helyzetekben a PF. *i-nek is rendszerint ű megfelelését találjuk, pl.: fl. siile- 'sün' - eser.

KR. sa '10; fl. syle- 'öl' - eser. U. sül'a (a különbség csak annyi, hogy az első példában
eredetileg *s, a másodikban *s állt); fl. nime- 'név' - eser. U. lüm; fl. tyma 'enyv' - eser.
U. la ma stb. A II esetből 5-ben szókezdő s-t találunk, s az s-nek a cseremiszben erősen
labializáló hatása van, pl.: or. 3bl6Ka 'bölcső' - eser. (BEKE) P., MK. sipka', de UJ
süpka ,

E. ITKONEN szerint az alapnyelvben négy hosszú magánhangzó volt: é, t, ö, ű, s ezek

nyoma az egyes rokonnyelvekben ma is felfedezhető eltérő képviseleteik folytán. A fentebbi
rövid áttekintés azonban a cseremiszt illetően arról győz meg bennünket, hogy a balti finn
hosszú magánhangzóknak ugyanazt a képviseletét találjuk, mint a rövideknek. Tehát a ese-
remisz nem bizonyít amellett, hogy a finnugor alapnyelv ismerte volna a rövid és hosszú
magánhangzók korrelatív rendszerét. Ami a hangszínt illeti, a balti finn magánhangzórend-
szer viszont kétségkívül nagyon fontos támpontot nyújt az őseseremisz vokalizmus rekonst-

ruálásához.
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Zwei betrachtliche Theorien gibt es heutzutage, welche die Probleme der Vokalsysteme der
finnisch-ugrischen Sprachen zu klaren versucht. Die eine knüpft sich an den Namen von
W. STEINITZ,die andere an den von E. ITKONEN.Die Abhandlung untersucht, in welchem Maüe
diese Theorien, den Sprachfakten des Tscheremissischen gegenübergestellt standhalten.

W. STEINITZhalt die reduzierten Vokale a, a (*Ü), a des Bergtscheremissischen für ursprün-
glich. Eine mehr eingehende Untersuchung beweist jedoch, 'daB sich diese Laute aus früheremsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO,

u bzw. a durch Delabialisierung entwickelt hatten. Dagegen sind die Laute O, u und a der west-
lichen Mundarten des Tscheremissischen aus früherem u, ü bzw. i entstanden. Das wird auch
durch die russischen Lehnwörter der tscheremissischen Sprache und durch die interdialektalen
Abweichungen des O, u und a bewiesen. Die betreffenden reduzierten Vokale sind auch im
Tschuwaschischem und Tatarisehem vorhanden. In einem Teil der tschuwaschischen Mundarten
zog sich in betreff der Laute o und u derselbe Delabialisationsvorgang voll, wie im Bergtschere-
missischen und dies geschah offenbar nicht unabhangig von einander. Die Laute o und U, wie
bereits auch von anderen darauf hingewiesen wurde, sind auch in ganz femen türkischen Spra-
chen vorhanden, darum können sie im Tschuwaschischen und im Tatarischen nicht durch ein
finnisch-ugrisches Substrat erklart werden. In den tscheremissischen Dialekten verhalten sich die
den Lauten o oder u folgenden reduzierten Vokale ebenso, wie in den türkischen Sprachen.

Die betreffenden reduzierten Vokale sind im Tscheremissischen unter türkischem Einfluf er-
schienen, und sie waren im Urtscheremissischen nicht vorhanden, wie dies auch von E. ITKONEN
angenommen wird. Der ursprüngliche Lautzustand wurde in den vom Verfasser als zentral ge-
nannten tscheremissischen Dialekten bewahrt, welche die kompakteste und auch zahlenmaüig
ansehnlichste Gruppe der Tscheremissen verkörpem. Diese Dialekte übemahmen die tschuwa-
schisch-tatarischen Laute o und u - gleich dem Wotjakischen und dem Russischen - durch Laut-
substitution.

Nach der Behandiung der Theorie von STEINITZunterwirft der Verfasser die won F.
ITKONENeiner Prüfung, und er kommt zu dem Ergebnis, daf die ostseefinnischen Vokale ge-
wöhnlich zwei Hauptentsprechungen im Tscheremissischen haben, doch habe dies mit den Quan-
titatsverhaltnissen der ostseefinnischen Vokale nichts zu tun. Im Tscheremissischen finden wir
genau dieselbe Fortsetzung der ostseefinnischen langen Vokale vor, wie die der kurzen. Die
tscheremissische Sprache zeugt nicht davon, daf die finnisch-ugrische Ursprache das Korrela-
tionssystem der kurzen und langen Vokale gekannt hatte.


